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Produtividade agrícola da safra brasileira
A discussão sobre a produtividade agrícola no C-S do Brasil está animando novamente. Nos
primeiros meses da safra ‘17/18, a surpresa foi a elevada produtividade agrícola que os
campos estavam apresentando, apesar da idade dos canaviais. Agora, as atenções se voltam
para as consequências do seco inverno de 2017.
Como em qualquer discussão, existem duas opiniões divergentes. Os que argumentam que a
produtividade se manterá comparam essa safra com as duas piores quebras de produtividade
recentes, em 2010 e em 2014. O fato de maio/17 ter sido chuvoso realmente destoa na
comparação entre safras.
Chuvas mensais no C-S do Brasil: índice ponderado

Fonte: Bloomberg; elaboração: PINE Macro & Commodities Research

No entanto, apesar de invernos serem tradicionalmente épocas de estiagem, o esse foi
extraordinariamente seco. Fizemos um exercício comparando a extensão da estiagem desse
ano e esse foi a mais extensa que a média dos últimos 15 anos em todas elas. Ainda mais,
como podemos ver no gráfico abaixo, a quantidade de dias seguidos sem chuvas esse ano foi
recorde em 6 das 12 regiões selecionadas. Sendo que na região central de São Paulo (Jaú), o
período seco foi 30 dias mais longo que a máxima anterior. Ou seja, vai ser difícil um ano ter
uma estiagem mais extensa que a atual nos próximos anos.
Lembrando que a idade média do canavial está elevada e plantas mais velhas têm raízes mais
curtas e menos profundas, o risco da queda da produtividade agrícola é real. As áreas que
serão colhidas na parte final da safra devem ter sua produtividade ainda mais prejudicada
pelo tempo atual. Assim, não podemos nos enganar com uma boa produtividade presente, que
reflete as boas chuvas do 2T17.

Dias sem chuvas nas regiões canavieiras do C-S do Brasil
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Aumento do mix de etanol
Outro tema polêmico também aos holofotes, a participação do etanol na produção das usinas
ganhou espaço na mídia depois que grandes grupos divulgaram que irão aumentar a produção
do biocombustível. A conta está cada vez mais positiva para o combustível, agora o preço do
etanol hidratado já está acima do adoçante em açúcar-equivalente (considerando uma usina
modelo em Ribeirão Preto-SP). Ainda mais, essa é a primeira vez que isso acontece desde o
1T16. Além de que existem outros ganhos como: menor utilização de vapor (cogeração),
custos menores de produção e menor prazo de pagamento.
Saindo do campo econômico e adentrando na parte climática, as previsões são que as chuvas
voltem no curto-prazo. Períodos chuvosos são tradicionalmente propensos à produção de
etanol.

Preço em açúcar equivalente e Previsão de chuvas na América do Sul
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No entanto, não acreditamos que o aumento na produção de etanol seja tão expressivo para
mudar a impressão do mercado que o mix de açúcar termine a safra acima dos 48%. No
primeiro momento a “virada da chave” só servirá para que o mercado pare de elevar a sua
projeção da produção brasileira.
Índia
As chuvas das monções indianas ainda seguem fora da normalidade. Apear das chuvas terem
voltado aos principais estados produtores indianos, especialmente em UP e parcialmente em
Maharastra, outros estados estão sofrendo. Enquanto, os estados secundários (da península do
subcontinente indano) vêm sofrendo com a falta de chuva. Como podemos ver no mapa
abaixo, a área azulada (chuvas acima da média) abrange UP, enquanto a área avermelhada
(chuvas abaixo da média) afetam estados como Karnantaka e Tamil Nadu.

Projeção de chuvas na Índia e Tailândia (%da média)
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A associação das usinas da Índia (ISMA) divulgou na semana recentemente que a colheita
deverá começar mais cedo nesse ano. A estimativa é que a produção de açúcar em outubro
seja de 800k contra 250k toneladas no ano passado. Essa divulgação é mais uma medida para
manter o governo tranquilo sobre a disponibilidade interna do produto, em decorrência dos
baixos estoques nacionais. Pois como os preços locais estão próximos das máximas dos últimos
anos, a intenção da ISMA é não permitir a liberação de novas importações.
Moagem quinzenal
Na 1q/ago, as chuvas só apareceram nos últimos dias (e isso nas regiões aonde elas
ocorreram). Dessa forma, acreditamos que ocorrem paradas para manutenção durante o
tempo seco, aumentando os dias não operacionais da quinzena e diminuindo a moagem de
cana quinzenal. Porém o aumentando do ATR kg/ TdC deverá ser expressivo.
Resumidamente, a moagem de cana foi menor que a quinzena passada, a saber, a 2q/jul
bateu o recorde histórico. Assim, a produção de açúcar deverá ser de aproximadamente 3,14
mln ton. Já para a destilação de etanol, projetamos o total de 1.950 mil m³, sendo 820 mil
m³ de anidro e 1.130 mil m³ de hidratado.
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